
  

 

 

 

 

 

 

Omdat mensen belangrijk zijn ! 
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ONTDEK HET REVALIDATIEZIEKENHUIS AAN 

ZEE VIA HET EDUCATIEF EN BELEVINGSGE-

RICHT PARCOURS 

 

KEI ORGANISEERT EEN STAGECARROUSEL  

(i.s.m. Dunecluze) 

 

OP  DINSDAG 4 FEBRUARI 2020  

VAN 10U TOT 16U 

BEZOEK  OOK : 

 

Contacteer:  

info@dunecluze.be 

mailto:info@kei.be
http://www.kei.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We nodigen graag de 2
de

 jaars en 3
de

 jaars studenten 

verpleegkunde en hun docenten uit, om deel te ne-

men aan het educatief en belevingsgericht 2 uur du-

rend parcours. 

 

Het KEI heeft een ware metamorfose ondergaan  en 

bereidt zich voor op de toekomstgerichte  

uitdagingen. 

 

De directie en  medewerkers zijn  paraat jullie  te begelei-

den doorheen het vernieuwende KEI en laten jullie proe-

ven van: 

 

De praktische multidisciplinaire samenwerking  

De digitalisering, robotisering, ICF-model,.. 

De uitdagingen voor verpleegkundigen en zorgkundi-

gen in het revalidatieziekenhuis 

De kwaliteitswerking en KEI-sfeer 

Een inkijk op de beschermde afdeling via het multi-

disciplinair team 

Escape room gekoppeld aan feedback door het team 

ziekenhuishygiëne 

Kennismaking revalidatieafdeling 

Diverse bestaande - en nieuwe KEI-trajecten 

Wat kan je verwachten als student en toekomstige 

medewerker 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Om dit zinvol en leerrijk te laten verlopen is het be-

langrijk in te schrijven bij de beleidscoördinator HR en 

PR via mail caroline.verplancke@kei.be of telefonisch 

058 / 221637 , dit kan tem 24 januari 2020. 

 

Graag meedelen met hoeveel klassen en studenten 

jullie zullen aanwezig zijn:  

Wij komen op 04/02/2020  met: 

…...  klas ( ...jaar) en ……(aantal) studenten 

…...  klas ( ...jaar) en ……(aantal) studenten 

…...  klas ( ...jaar) en ……(aantal) studenten 

Je kan ons verwachten om [ graag 2 tijdstippen aan-

duiden  ( voorkeur en 2de optie)]: 

10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 /12:00 / 12:30 / 13:00 / 

13:30 / 14:00 

Je krijgt na inschrijving een bevestiging van Caro-

line Verplancke.  Dank voor de medewerking! 

mailto:caroline.verplancke@kei.be

